
TO MASZ CIE CHOŃ SKI

Zwią zek ZIT two rzy 25 sa mo rzą dów: Byd -
goszcz, To ruń, po wia ty byd go ski i to ruń ski
oraz 21 gmin znaj du ją cych się w ob sza rze fun -
kcjo nal nym dwóch naj wię kszych miast re -
gio nu. W Re gio nal nym Pro gra mie Ope ra cyj -
nym na la ta 2014-20 Ku jaw sko-Po mor skie ma
do wy da nia 2,23 mld eu ro, 166,7 mln eu ro z tej
kwo ty jest prze zna czo ne wy łącz nie na ZIT.
To jed nak nie wszyst ko – Byd goszcz i To ruń
bę dą za bie gać w Mi ni ster stwie Roz wo ju o do -
dat ko we pie nią dze z Pro gra mu Ope ra cyj ne -
go In fra struk tu ra i Śro do wi sko. 

Sa mo rzą dow cy dłu go dys ku to wa li, w ja -
ki spo sób po dzie lić obie ca ne 166,7 mln eu ro.
Na szczę ście spo ry ma my za so bą i nie ba wem
pie nią dze tra fią do osta tecznych be ne fi cjen -
tów. W oś miu kon kur sach o do ta cje trwa właś -
nie oce na wnio sków, a trzy ko lej ne kon kur -
sy zo sta ną ogło szo ne jesz cze w tym ro ku. 

Ter mo mo der ni za cja 
i przed szko la 
W dwóch trwa ją cych już kon kur sach obo -
wią zy wa ła tzw. pre se lek cja. W ta kim try bie
za in te re so wa ni pie niędz mi nie mu szą od ra -
zu kom ple to wać ob szer nej do ku men ta cji,
po pro stu zgła sza ją swo je pro jek ty i cze ka ją
na oce nę, czy mo gą w ogó le wnio sko wać o do -
fi nan so wa nie. 

Pierw szy z ta kich kon kur sów do ty czy
efek tyw no ści ener ge tycz nej bu dyn ków, jest
prze zna czo ny tyl ko dla sa mo rzą dów. Gmi -
ny, mia sta i po wia ty mo gą do stać wspar cie
np. na ocie ple nie obiek tu, wy mia nę drzwi
i okien, prze bu do wę ogrze wa nia, mon taż nie -
wiel kich źró deł ener gii od na wial nej.

Ko lej ny kon kurs, rów nież prze zna czo ny
dla sa mo rzą dów, do ty czy przed szko li. W za -
sa dzie są to dwa zin te gro wa ne ze so bą kon -
kur sy. Pier wsza część jest ty po wo in fra struk -
tu ral na, poz wa la się gnąć po pie nią dze na bu -
do wę, mo der ni za cję lub roz bu do wę pla ców -
ki wraz z wy po sa że niem, tak że pla cu za baw.
W dru giej cho dzi o zwię ksza nie miejsc
w przed szko lach, two rze nie no wych pla có -
wek, szko le nie wy cho waw ców. 

Jak in for mu je dy rek tor biu ra ZIT w Byd -
gosz czy Iza be la Szcze sik-Zo bek, w kon kur -
sie na ter mo mo der ni za cję wpły nę ło 40 wnio -
sków pre se lek cyj nych. Po ten cjal ni be ne fi -
cjen ci ubie ga ją się w su mie o po nad 65 mln
zł do fi nan so wa nia. Nie wszy scy więc do sta -
ną do ta cję, w pu li na ten kon kurs jest bo wiem
rów ne 10 mln eu ro, czy li 43,6 mln zł. 

Mniej sze jest za in te re so wa nie kon kur sa -
mi przed szkol ny mi, gdzie wpły nę ły czte ry
wnio ski pre se lek cyj ne. Ich au to rzy na in fra -
struk tu rę ocze ku ją po nad 8 mln zł, a na dzia -

ła nia spo łecz ne po nad 0,5 mln zł. Tu taj pie -
nię dzy nie za brak nie, do po dzia łu jest od po -
wied nio 8,7 mln zł oraz 4,4 mln zł.

W czer wcu 2017 r. do wie my się, kto do sta -
nie pie nią dze na przed szko la, a w sierp niu
po zna my wy ni ki kon kur su na ter mo mo der -
ni za cję. War to pod kre ślić, że do ta cje na ta -
kie ce le Urząd Mar szał kow ski dzie li też z in -
nej pu li RPO, szan se ma ją więc też te sa mo -
rzą dy, któ re nie na le żą do związ ku ZIT. 

Rów no le gle w ra mach ZIT trwa ją jesz cze
dwa kon kur sy na ter mo mo der ni za cję – je -
den dla sa mo rzą dów, ale bez pre se lek cji, dru -
gi dla po zo sta łych po ten cjal nych be ne fi cjen -
tów. To czy się rów nież oce na apli ka cji w kon -
kur sach do ty czą cych szkol nic twa za wo do -
we go, zwię ksza nia po zio mu na u ki w szko -

łach oraz opie ki nad ma ły mi dzieć mi. W naj -
bliż szym cza sie na stro nie www. zit.
btof.pl/kon kur sy oraz rpo.ku jaw sko-po mor -
skie.pl zo sta ną ogło szo ne trzy ko lej ne na bo -
ry wnio sków. Przy jrzyj my się, kto i na co bę -
dzie mógł otrzy mać do fi nan so wa nie. 

Ochro na za byt ków
Wła ści cie le i ad mi ni stra to rzy bu dyn ków wpi -
sa nych do re je stru za byt ków bę dą mo gli ubie -
gać się o 100 tys. zł do ta cji na pra ce re sta u ra -
tor skie i kon ser wa tor skie. Gdy przy go to wy -
wa liś my to wy da nie, wie le wska zy wa ło, że
kon kurs zo sta nie ogło szo ny pod ko niec paź -
dzier ni ka br. Do po dzia łu bę dzie pół mi lio -
na eu ro.

Do ta cje z ZIT nie mo gą tra fić na ochro nę
za byt ków z ob sza rów wpi sa nych na li stę
UNE SCO lub uzna nych przez pre zy den ta
RP za po mnik hi sto rii, wy łą czo na jest więc
to ruń ska Sta rów ka. Wszyst ko dla te go, że na
te go ty pu za byt ki są prze wi dzia ne osob ne,
znacz nie wię ksze pie nią dze, o któ re na le ży
za bie gać w War sza wie. Wnio sków nie mo gą
też skła dać in sty tu cje pań stwo we lub współ -
pro wa dzo ne przez Mi ni ster stwo Kul tu ry
i Dzie dzic twa Na ro do we go, ar chi wa pań stwo -
we ani pań stwo we i sa mo rzą do we szko ły ar -
ty stycz ne. Do kon kur su mo gą za to sta nąć
m.in. sa mo rzą dy, pa ra fie, or ga ni za cje po za -
rzą do we i przed się bior cy. Obo wią zy wać bę -
dzie pre se lek cja. Za in te re so wa ni po win ni
zgła szać się z pod sta wo wą do ku men ta cję – co
naj mniej pro gra mem fun kcjo nal no-użyt ko -
wym lub pro gra mem kon ser wa tor skim, wraz
z kosz to ry sem.

Po moc spo łecz na
1,2 mln zł to pu la do po dzia łu w kon kur sie
na tzw. ak tyw ne włą cze nie spo łecz ne. Cho -
dzi tu o po moc naj bar dziej po trze bu ją cym,
np. nie peł no spraw nym lub dłu go trwa le
bez ro bot nym, w po wro cie do nor mal ne go
ży cia i pra cy. O pie nią dze bę dą mog ły sta -
rać się fun da cje, sto wa rzy sze nia i spół dziel -
nie zaj mu ją ce się spra wa mi so cjal ny mi. Ja -
ko ich par tne rzy w kon kur sie mo gą star to -
wać sa mo rzą dy i pro wa dzo ne przez nich
in sty tu cje, ta kie jak oś rod ki po mo cy spo -
łecz nej i po wia to we cen tra po mo cy ro dzi -
nie. Kon kurs zo sta nie ogło szo ny jesz cze
w tym ro ku.

Gos po dar ka wod no-ście ko wa
Na ten rok pla no wa ny jest jesz cze kon kurs,
któ ry roz wią że prob le my za o pa trze nia w wo -
dę i oczysz cza nia ście ków. O pie nią dze bę dą
mog ły wy stą pić sa mo rzą dy, przed się bior cy
i par tner stwa pu blicz no-pry wat ne, ale pod
pew ny mi wa run ka mi, m.in. zgod no ścią ich
pla nów z Kra jo wym Pro gra mem Oczysz cza -
nia Ście ków Ko mu nal nych. Do po dzia łu bę -
dzie 3,7 mln eu ro. 

– Wspar cie bę dzie moż na uzy skać m.in.
na bu do wę i mo der ni za cję sie ci ka na li za cyj -
nej, bu do wę i mo der ni za cję oczysz czal ni ście -
ków, bu do wę przy do mo wych oczysz czal ni
ście ków, sy ste my za o pa trze nia w wo dę, sta -
cje uzdat nia nia wo dy, bu do wę i mo der ni za -
cję spe cja li stycz nych in sta la cji do pro wa dza -
nia pro ce sów od zy sku lub uniesz ko dli wia -
nia osa dów ście ko wych – wy li cza Iza be la
Szcze sik -Zo bek.� 

ZIT - MI LIO NY EU RO 
DLA SĄ SIA DÓW
u Na Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, czyli ZIT, kujawsko-pomorski Regionalny Program 

Operacyjny przewiduje prawie 167 mln euro. Pieniądze, o których długo dyskutowano, wkrótce
fizycznie trafią do beneficjentów
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FUNDUSZE UNIJNE
2,3 MLD EURO DLA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

W trwającym już konkursie na
inwestycje w przedszkola
zaplanowano 8,7 mln zł 

Samorządowcy długo
dyskutowali, w jaki sposób
podzielić obiecane 166,7 mln
euro. Na szczęście spory
mamy za sobą i niebawem
pieniądze trafią do
ostatecznych beneficjentów.
W ośmiu konkursach o
dotacje trwa właśnie ocena
wniosków, a trzy kolejne
konkursy zostaną ogłoszone
jeszcze w tym roku 
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FUNDUSZE UNIJNE

ZIT to nie tylko 166,7 mln
euro z RPO, do tego
dochodzą jeszcze
dodatkowe pieniądze,
które możemy zdobyć
z Programu
Operacyjnego
Infrastruktura
i Środowisko. 

To pula na inwestycje
bardziej kosztowne, jak
np. budowa całych linii
tramwajowych. 

ROZ MO WA Z
AGNIESZ KĄ LI SEK-
-CHAR KIE WICZ 

TO MASZ CIE CHOŃ SKI: Na zwa Zin te -
gro wa ne In we sty cje Te ry to rial ne
mo że su ge ro wać, że cho dzi
o wspól ne przed sięw zię cia wie lu
sa mo rzą dów, np. dro gę pro wa -
dzą cą przez kil ka gmin. Tym cza -
sem pier wsze kon kur sy do ty czą
np. ter mo mo der ni za cji i przed -
szko li. Na co jesz cze pój dą pie nią -
dze z ZIT? 
Agniesz ka Li sek-Char kie wicz, za -
stęp ca dy rek to ra de par ta men tu
roz wo ju re gio nal ne go w Urzę dzie
Mar szał kow skim: – Jak do tąd by ło
ogło szo nych osiem kon kur sów, we
wszyst kich na bo ry się już za koń -
czy ły. W przy pad ku przed szko li
by ła moż li wość ich bu do wy, roz bu -
do wy lub mo der ni za cji, ale pod ką -
tem utwo rze nia no wych miejsc dla
dzie ci. Do dat ko wo wnio sko daw cy
po win ni by li zgło sić się do zin te gro -
wa ne go z nim in ne go kon kur su, któ -
ry wspie rał as pek ty spo łecz ne jak
do sko na le nie na u czy cie li wy cho -
wa nia przed szkol ne go czy też pod -
no sze nie po zio mu kształ ce nia
w przed szko lach po przez do dat ko -
we za ję cia dla dzie ci. Dwa kon kur -

sy do ty czy ły szkol nic twa za wo do -
we go – je den in fra struk tu ry, prze -
de wszyst kim two rze nia war szta -
tów szkol nych, dru gi as pek tów
„mięk kich”, czy li szko leń, sta ży, do -
sko na le nia na u czy cie li kształ ce nia
za wo do we go. Te kon kur sy zo sta ły
ogło szo ne w tym sa mym cza sie, ale
w sen sie for mal nym nie by ły ze so -
bą zin te gro wa ne, by otrzy mać do -
fi nan so wa nie z jed ne go, nie trze ba
by ło sta wać też do dru gie go.

Wspie ra na z ZIT ter mo mo der -
ni za cja jest sze ro ko ro zu mia na. To
nie tyl ko ocie ple nie ścian, ale też
wy mia na okien, stro pów, da chów,
sy ste mów we wnątrz bu dyn ku tak,
by zmniej szyć zu ży cie ener gii.

Był też kon kurs na żłob ki, ale ro -
zu mia ne nie ko niecz nie w sen sie in -
sty tu cjo nal nym – mo że to być
wspar cie dla niań lub dzien nych
opie ku nów [pra cow ni ków za trud -
nio nych przez gmi nę, któ rzy zaj -
mu ją się nie wiel ką gru pą ma łych
dzie ci – red.], klu by dzie cię ce. Cho -
dzi o moż li wość wy bo ru ta kiej for -
my opie ki, któ ra naj bar dziej od po -
wia da ro dzi com. 
Kto mo że sta rać się o te pie nią dze?

– Wię kszość kon kur sów jest
prze zna czo na dla jed no stek sa mo -
rzą du te ry to rial ne go, ale np. przy
żłob kach o do fi nan so wa nie mog ły
wy stą pić wszyst kie pod mio ty
oprócz osób fi zycz nych nie pro wa -
dzą cych dzia łal no ści gos po dar czej.
Je śli ktoś chciał więc za ło żyć pry -
wat ny żło bek lub klub dzie cię cy,
tak że mógł się zgło sić. 

W przy pad ku ter mo mo der ni -
za cji naj wię cej pie nię dzy jest prze -
zna czo nych dla in sty tu cji pu blicz -
nych, a dla wszyst kich po zo sta łych
zo stał ogło szo ny osob ny kon kurs
z osob ną pu lą. Wnio ski z po wo dze -
niem mog ły skła dać m.in. or ga ni -
za cje po za rzą do we, Koś cio ły
i związ ki wy zna nio we, tak że przed -
się bior cy, cho ciaż aku rat ich ogra -
ni cza ją prze pi sy o po mo cy pu blicz -
nej i mo gą li czyć na mniej sze do fi -
nan so wa nie niż po zo sta li. 

Na ja ką dzie dzi nę pój dzie naj wię cej
pie nię dzy ze 166,7 mln eu ro, któ re
ma my na ZIT?

– Na ter mo mo der ni za cję oraz
tzw. mo bil ność miej ską. To np. bu -
do wa czy mo der ni za cja to rów tram -
wa jo wych, bus pa sów, węz łów prze -
siad ko wych, za kup ta bo ru, bu do -
wa par kin gów ty pu park& ri de i bi -
ke& ri de [kie row ca zo sta wia sa mo -
chód i prze sia da się do ko mu ni ka -
cji miej skiej lub na ro wer]. Do te go
ty pu przed sięw zięć prze wi du je my
spe cjal ny tryb po za kon kur so wy.
Mo bil ność miej ska to tak że wy mia -
na oświet le nia ulicz ne go. Na ta kie
pro jek ty bę dą ogła sza ne kon kur sy.
Du ża pu la wspo mo że też bu do wę
ście żek ro we ro wych w mia stach
i przy dro gach do ja zdo wych do
miast. 
Za in te re so wa ni kon kur sa mi za -
pew ne wej dą na stro nę zit.by tof.pl,
mo gą jed nak zra zić się spe cja li -
stycz nym słow nic twem. Są np. za -
kład ki po świę co ne za rzą do wi ZIT
i ko mi te to wi ste ru ją ce mu ZIT.
Czym zaj mu ją się te or ga ny?

– Abyś my mo gli wy dzie lić z na -
sze go RPO 166,7 mln eu ro na ZIT,
po trzeb na by ła pew na for ma par -
tner stwa mię dzy jed nost ka mi sa -
mo rzą du te ry to rial ne go. Dla te go
gmi ny i po wia ty pod pi sa ły po ro -
zu mie nie o re a li za cji ZIT, w któ -
rym wska za no dwa or ga ny. Za -
rząd ZIT to coś po dob ne go do np.
za rzą du wo je wódz twa z tym, że
prze wod ni czą cym jest pre zy dent
Byd gosz czy, a wi ce prze wod ni czą -
cym pre zy dent To ru nia. Za rząd
po dej mu je klu czo we de cy zje i kie -
ru je uchwa ły do ko mi te tu ste ru -
ją ce go, np. zwią za ne ze stra te gią
ZIT i kry te ria mi kon kur sów, któ -
re są uzgad nia ne z Urzę dem Mar -
szał kow skim. W ko mi te cie ste ru -
ją cym ma my przed sta wi cie li
wszyst kich 25 sa mo rzą dów two -
rzą cych ZIT. Oni za twier dza ją
stra te gię, opi niu ją kry te ria kon -
kur sów, zmia ny w ich har mo no -
gra mie. 

ZIT to nie tyl ko 166,7 mln eu ro
z RPO, do te go do cho dzą jesz cze
do dat ko we pie nią dze, któ re mo że -
my zdo być z Pro gra mu Ope ra cyj -
ne go In fra struk tu ra i Śro do wi sko.
To pu la na in we sty cje bar dziej kosz -
tow ne, jak np. bu do wa ca łych li nii
tram wa jo wych. Na ich te mat rów -
nież dys ku tu je ko mi tet ste ru ją cy. 
Po pie nią dze z PO IiŚ mu si my do -
pie ro wy stą pić do Mi ni ster stwa
Roz wo ju?

– Tak, są już przy go to wa ne fisz -
ki pro jek to we, zo sta ły wpi sa ne do
stra te gii ZIT, na tej pod sta wie ZIT
bę dzie ubie gać się o do dat ko we
środ ki. Przy kła dem ta kiej in we sty -
cji jest li nia tram wa jo wa na Osie dle
JAR w To ru niu, któ ry chce się ubie -
gać o pra wie 200 mln zł. W Byd gosz -
czy, któ ra chce otrzy mać z PO IiŚ
po nad 250 mln zł, wstęp nie za pla -
no wa no je m.in. na to ry przy ul. Ku -
jaw skiej, tra sę łą czą cą ul. For doń -
ską z ul. To ruń ską, prze bu do wę to -
ro wisk tram wa jo wych na uli cach
To ruń skiej i Gdań skiej. 
Ja ka jest ro la in sty tu cji po śred ni -
czą cej ZIT? Pa mię tam, że by ły du że
dys ku sje o tym, kto ma peł nić tę
fun kcję. Osta tecznie usta lo no, że
bę dzie nią mia sto Byd goszcz. 

– Jak sa ma na zwa wska zu je, jest
to po śred nik mię dzy Urzę dem Mar -
szał kow skim a koń co wym be ne fi -
cjen tem pie nię dzy z ZIT. Nie mo -
że my w tym za kre sie współ pra co -
wać jed no cześ nie ze wszyst ki mi 25
jed nost ka mi sa mo rzą du two rzą cy -
mi ZIT, trze ba by ło wy brać jed ną,
któ ra bę dzie je re pre zen to wać. Byd -
goszcz ja ko in sty tu cj a po śred ni czą -
ca prze de wszyst kim usta la har mo -
no gram kon kur sów, bie rze udział
w pra cach nad kry te ria mi do po -
szcze gól nych kon kur sów, jest od -
po wie dzial na za na pi sa nie i wdra -
ża nie stra te gii, ma in for mo wać po -
ten cjal nych be ne fi cjen tów o kon -
kur sach. W przy pad ku kon kur sów
z pre se lek cją, do niej wpły wa ją
wnio ski pre se lek cyj ne i ona od po -
wia da za ich oce nę na tym eta pie.

To ta kie kon kur sy, w któ rych przed
zło że niem do Urzę du Mar szał kow -
skie go wła ści we go wnio sku apli ka -
cyj ne go, skła da się wstęp ne zgło -
sze nie. In sty tu cja po śred ni czą ca
na ich pod sta wie ukła da li stę tych,
któ rzy mo gą ubie gać się o do fi nan -
so wa nie. My wów czas przyj mu je -
my już wła ści we wnio ski. In sty tu -
cja po śred ni czą ca na stęp nie ma za -
da nie oce nić je m.in. pod wzglę dem
zgod no ści ze stra te gią ZIT, a na koń -
cu za twier dza li stę wnio sków do
do fi nan so wa nia i przed kła da za -
rzą do wi wo je wódz twa. 
Za łóż my, że któ ryś sa mo rząd za in -
te re so wał się wspar ciem na ter -
mo mo der ni za cję. Jak wy glą da je go
dro ga do uzy ska nia do ta cji? 

– Prze de wszyst kim mu si przy -
go to wać wnio sek zgod ny z re gu la -
mi nem i kry te ria mi kon kur su. Ro -
lą in sty tu cji po śred ni czą cej jest po -
in for mo wa nie go, że ta ki kon kurs
się od by wa, że wnio ski trze ba skła -
dać przez ge ne ra tor i ja kie za łącz -
ni ki trze ba przy go to wać. W przy -
pad ku ter mo mo der ni za cji jest to
m.in. do ku ment zwa ny pro gra mem
gos po dar ki ni skoe mi syj nej. Gdy
wnio sek już wpły nie, w Urzę dzie
Mar szał kow skim jest spraw dza ny
pod wzglę dem speł nia nia kry te -
riów for mal nych i me ry to rycz nych,
a w Byd gosz czy, czy li in sty tu cji po -
śred ni czą cej, pod wzglę dem kry -
te riów stra te gicz nych. Na pod sta -
wie otrzy ma nych pun któw z oce -
ny in sty tu cji po śred ni czą cej po -
wsta je li sta ran kin go wa. Je że li be -
ne fi cjent speł nia wszyst kie kry te -
ria i jest wy star cza ją ca ilość środ -
ków, otrzy ma do fi nan so wa nie. Li -
stę za twier dza in sty tu cja po śred -
ni czą ca i prze ka zu je do za twier dze -
nia za rzą do wi wo je wódz twa. Osta -
t nim kro kiem jest pod pi sa nie umo -
wy o do fi nan so wa nie. 
W je dy nym z do tych cza so wych
kon kur sów na ter mo mo der ni za cję
za sto so wa no pre se lek cję, w dru -
gim nie. Na czym po le ga ta kie roz -
róż nie nie i cze mu słu ży?
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W ra mach ZIT bu do wa ne bę dą węz ły
prze siad ko we jak ten na 
al. So li dar no ści w To ru niu

W ZiT prze wi dzia no 
naj wię cej pie nię dzy 
m.in. na ter mo mo der ni za cję
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PIE NIĄ DZE Z ZIT
2,3 MLD EURO
DLA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

– Część pro jek tów jest już przy -
go to wa na na ty le, że moż na zło żyć
je w kon kur sie wła ści wym. Ale in -
ne są do pie ro we wczes nej fa zie
przy go to wa nia, nie ma jesz cze do -
ku men ta cji tech nicz nej, nie zna my
ce ny. Pre se lek cja jest właś nie dla
tych dru gich, poz wa la in sty tu cji po -
śred ni czą cej wska zać, czy da ny pro -
jekt w ogó le kwa li fi ku je się do do -
fi nan so wa nia. 
W kon kur sie z pre se lek cją wnio -
sko daw ca nie mu si więc przy go to -
wy wać ob szer nej do ku men ta cji na
kon kurs, w któ rym i tak nie miał by
szans? 

– Do kład nie. W po przed niej per -
spek ty wie fi nan so wej Unii Eu ro -
pej skiej be ne fi cjen ci za rzu ca li, że
na ja kiś kon kurs mog ło wpły nąć 100
wnio sków, do fi nan so wa nie otrzy -
ma ło 10, a wszy scy po no si li wy dat -
ki na przy go to wa nie do ku men ta -
cji. Oczy wi ście, na wet je śli ktoś nie
przej dzie pre se lek cji, mo że mi mo
wszyst ko zde cy do wać się na re a li -

za cję pro jek tu, ale ze środ ków włas -
nych. 
In ne roz róż nie nie to pro jek ty kon -
kur so we i po za kon kur so we. Na
czym to po le ga?

– Jak wspom nia łam, po za 166,7
mln eu ro z RPO, w ra mach ZIT mo -
że my się sta rać w Mi ni ster stwie
Roz wo ju o fi nan so wa nie do dat ko -
wych pro jek tów z PO IiŚ. Po ja wi ła
się moż li wość, by część pu li z RPO
prze zna czyć na pro jek ty kom ple -
men tar ne z ty mi, któ re fi nan so wa -
ne bę dą z PO IiŚ. Np. ZIT sta ra się
w mi ni ster stwie o pie nią dze na li -
nię tram wa jo wą. Jej uzu peł nie niem
jest bus pas lub par king park& ri de,
na któ re mo że my prze zna czyć pie -
nią dze z na sze go RPO. Na właś nie
ta kie pro jek ty uzu peł nia ją ce, kom -
ple men tar ne, mo że my przy znać
do fi nan so wa nie w try bie po za kon -
kur so wym. Wa run kiem jest też, by
by ły zgod ne z prio ry te tem na sze -
go RPO. Mo bil ność miej ska, czy li
wy ko rzy sta nie trans por tu zbio ro -

we go za miast in dy wi du al ne go, jest
prio ry te tem Ko mi sji Eu ro pej skiej,
tak więc nie ma pod tym wzglę dem
prob le mu. Po za tym tryb po za kon -
kur so wy do ty czy trans por tu pu -
blicz ne go, za któ ry od po wia da zwy -
kle jed nost ka sa mo rzą du te ry to -
rial ne go, ma my więc od ra zu wska -
za ne go be ne fi cjen ta – to mia sto lub
miej ska spół ka. To ruń bę dzie się
sta rał o pie nią dze z PO IiŚ na li nię
tram wa jo wą na JAR, a ja ko pro jekt
uzu peł nia ją cy po dał prze bu do wę
to ro wi ska na Wa łach gen. Si kor skie -
go i pl. Ra pac kie go oraz bu do wę
węz ła prze siad ko we go. 
Po za ZIT-em to ruń sko-byd go -
skim, mó wi się też o po dob nych
przed sięw zię ciach w mniej szych
mia stach jak Wło cła wek, Gru -
dziądz i Ino wro cław. Na czym one
po le ga ją? 

– Po szcze gól ne po wia ty na zy wa -
ją to ZIT-ami, ale ge ne ral nie w ści -
słym ro zu mie niu w na szym wo je -
wódz twie ma my tyl ko je den ZIT,

na wię cej nie zgo dzi ła się Ko mi sja
Eu ro pej ska. Wło cła wek, Gru dziądz
i Ino wro cław two rzą tzw. ob sza ry
stra te gicz nej in ter wen cji, a oprócz
te go ma my jesz cze trze ci po ziom
po li ty ki te ry to rial nej, któ ry two rzą
po zo sta łe po wia ty. Te oś rod ki mu -
sia ły stwo rzyć stra te gie, w któ rych
wy li cza ły swo je naj pil niej sze po -
trze by. Jed ni wska zy wa li na ter mo -
mo der ni za cję, in ni na gos po dar kę
wod no-ście ko wą, wszy scy po trze -
bu ją zaś przed szko li i roz wo ju szkol -
nic twa za wo do we go. Ich po trze by
prze wyż sza ją moż li wo ści na sze go
RPO, trwa więc dys ku sja, jak po -
dzie lić do stęp ne pie nią dze, by tra -
fi ły do naj bar dziej po trze bu ją cych.
Ogła sza my spe cjal ne kon kur sy
z RPO za strze ga jąc, że od by wa ją
się w ra mach po li ty ki te ry to rial nej.
Apli ko wać mo gą wnio sko daw cy
z tych po wia tów, któ rych lo kal ne
stra te gie są zgod ne z opi nia mi za -
rzą du wo je wódz twa oraz za ło że -
nia mi kon kur su. �
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To ruń i Byd goszcz 
z ZIT chcą bu do wać 
li nie tram wa jo we

W Kra ko wie już są, 
a u nas bę dą par kin gi 
prze siad ko we

Na ob sza rze ZIT miesz ka
po nad 850 tys. lu dzi, czy li
40 proc. po pu la cji wo je -
wódz twa. Zwią zek ZIT two -
rzą: Byd goszcz, To ruń, Bia łe
Bło ta, mia sto Cheł mża, gmi -
na Cheł mża, Czer ni ko wo,
Dą bro wa Cheł miń ska,
Dobrcz, Ko ro no wo, Ko wa le -
wo Po mor skie, Lu bicz, Ła bi -
szyn, Łu bian ka, Ły so mi ce,
Na kło nad No te cią, No wa
Wieś Wiel ka, Ob ro wo, Osiel -
sko, Si cien ko, So lec Ku jaw -
ski, Szu bin, Wiel ka Nie -
szaw ka, Zła wieś Wiel ka, po -
wiat byd go ski i po wiat to -
ruń ski

Oni two rzą ZIT. 

Kon ty nu u je my cykl spe cjal nych
do dat ków do „Wy bor czej”,
w któ rych in for mu je my o środ -
kach uni j nych dla na sze go wo je -
wódz twa. Uka zu ją się one w każ -
dy osta t ni pią tek mie sią ca, emi -
sję osta t nie go do dat ku za pla no -
wa liś my na 16 grud nia 2016 r. 
W tym cza sie za pra sza my Czy tel -
ni ków do udzia łu w kon kur sie,
w któ rym do wy gra nia jest vo u -
cher wy cie czko wy o war to ści
2500 zł. 

Aby wziąć udział w kon kur sie,
wy star czy wy słać na adres kon -
kurs@to run.ago ra.pl pra cę w do -

wol nej for mu le, za ty tu ło wa ną
„Jak środ ki uni j ne zmie ni ły mo ją ja -
kość ży cia”, oraz od po wie dzieć na
dwa py ta nia:

1. Ile sa mo rzą dów two rzy
ZIT? 

2. Ja ka kwo ta
jest do po dzia łu w
kon kur sie na tzw. ak tyw -
ne włą cze nie spo łecz ne ? 

Spoś ród wszyst kich
zgło szeń ju ry kon kur -
so we wy bie rze naj lep -
szą pra cę. Zwy cięz ca
zo sta nie po wia do mio ny o wy -
gra nej do 22 grud nia 2016 r.

Udział w kon kur sie bio rą tyl -
ko te oso by, w któ rych zgło sze -
niach znaj dą się pra wi dło we od -

po wie dzi na py ta nia z dzi siej sze -
go lub każ de go na stęp ne go nu -

me ru do dat ku. � PROM

Wy sła nie pra cy jest
rów noz nacz ne z ak cep ta cją

re gu la mi nu.

Re gu la min kon kur su znaj du je
się na stro nach: rpo.ku -
jaw sko-po mor -

skie.pl/pro mo cja i to run.wy bor -
cza.pl

KON KURS! Wygraj voucher
turystyczny wart 2,5 tys. zł 

Har mo no gram kon kur sów z ZIT
na 2017 r. jest w przy go to wa niu.
Wstęp na wer sja za kła da wspar -
cie w na stę pu ją cych dzie dzi -
nach:
I kwar tał – ter mo mo der ni za cja,

re wi ta li za cja miast, roz wój usług
opie ki nad dzieć mi do lat 3, ak tyw na
in te gra cja spo łecz na, roz wi ja nie
kom pe ten cji klu czo wych u uczniów,
po pra wa ja ko ści, efek tyw no ści
i atrak cyj no ści kształ ce nia za wo do -
we go;
II kwar tał – mo bil ność miej ska
i pro mo wa nie stra te gii ni skoe mi syj -
nych, gos po dar ka wod no-ście ko -
wa, ochro na za so bów kul tu ry,
ochro na za so bów przy rod ni czych,

in we sty cje w in fra struk tu rę przed -
szkol ną, in we sty cje w in fra struk tu -
rę kształ ce nia za wo do we go, wy -
cho wa nie przed szkol ne;
III kwar tał – ter mo mo der ni za cja,
re wi ta li za cja miast, ak tyw na in te -
gra cja spo łecz na, wy cho wa nie
przed szkol ne, roz wi ja nie kom pe -
ten cji klu czo wych u uczniów, po -
pra wa ja ko ści, efek tyw no ści
i atrak cyj no ści kształ ce nia za wo do -
we go;
IV kwar tał – mo bil ność miej ska
i pro mo wa nie stra te gii ni skoe mi -
syj nych, ochro na za so bów kul tu ry,
in we sty cje w in fra struk tu rę kształ -
ce nia za wo do we go, usłu gi opie -
kuń cze.�

Na co pój dą przy szło rocz ne do ta cje 
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Dofinansowanie z Regionalnego
Programu Operacyjnego można
otrzymać m.in. na drogi, żłobki,
kulturę, rodzinne domy dziecka
i pomoc dla zwalnianych
pracowników. Prezentujemy
aktualnie prowadzone konkursy.

TO MASZ CIE CHOŃ SKI

W Re gio nal nym Pro gra mie Ope ra cyj nym
na la ta 2014-20 Ku jaw sko-Po mor skie ma
do wy da nia 2,23 mld eu ro, czy li ok. 9,5 mld
zł. Pie nią dze roz dzie la w kon kur sach, któ -
rych kry te ria ak cep tu je ko mi tet mo ni to -
ru ją cy, kil ku dzie się cio o so bo we gre mium
pod prze wod nic twem mar szał ka wo je -
wódz twa. Ak tu al ne in for ma cje o na bo -
rach są pu bli ko wa ne na stro nie rpo.ku -
jaw sko-po mor skie.pl. Ja kie dzia ła nia ak -
tu al nie mo gą być do fi nan so wa ne?

Kom plek so wa ter mo mo der ni -
za cja bu dyn ków
Efek tyw ność ener ge tycz na jest moc no
wspie ra na w RPO, od by ło się już kil ka po -
świę co nych jej kon kur sów. Do koń ca li -
sto pa da trwa na bór wnio sków w jed nym
z nich, prze zna czo nym tyl ko dla in sty tu -
cji pod leg łych sa mo rzą do wi wo je wódz -
twa. Do fi nan so wa nie mo gą otrzy mać na
kom plek so wą mo der ni za cję ener ge tycz -
ną, w tym m.in. ocie ple nie ścian, da chu,
okien i drzwi ze wnętrz nych oraz wy mia -
nę oświet le nia, prze bu do wę sy ste mów
grzew czych, in sta la cję nie wiel kich źró -
deł ener gii od na wial nej, sy ste my chło dzą -
ce. Kwo ta do po dzia łu to po nad 39 mln zł.

W grud niu ogło szo ny zo sta nie po dob -
ny kon kurs z tym, że krąg po ten cjal nych
be ne fi cjen tów bę dzie w nim znacz nie
szer szy. Urząd Mar szał kow ski li czy na
wnio ski m.in. od sa mo rzą dów, przed się -
biorstw ko mu nal nych, Koś cio łów i związ -
ków wy zna nio wych, szpi ta li wpi sa nych

na tzw. ma pę po trzeb zdro wot nych oraz
pod mio tów, któ re de cy du ją się dzia łać
w mo de lu par tner stwa pu blicz no-pry -
wat ne go. Na ten kon kurs prze zna czo no
pra wie 30 mln zł.

Dro gi i ka na li za cja
92 mln zł to kwo ta prze zna czo na na dro -
gi po wia to we i gmin ne. Sa mo rzą dy mo gą
skła dać wnio ski do koń ca ro ku. Mo der ni -
za cja lub bu do wa dro gi mo że otrzy mać
wspar cie fi nan so we, je śli za pew ni miesz -
kań com bez poś red nie po łą cze nie z au to -
stra dą, dro gą eks pre so wą, por tem lot ni -
czym, ter mi na la mi to wa ro wy mi lub te re -
na mi in we sty cyj ny mi. W tym kon kur sie
nie mo gą star to wać mia sta pre zy den ckie.
Dla nich RPO prze wi du je osob ną pu lę 79
mln zł na mo der ni za cję dróg wo je wódz -
kich, a tak że in fra struk tu rę po pra wia ją cą
bez pie czeń stwo jak sy gna li za cja świet lna,
kład ki dla pie szych, przej ścia pod ziem ne.

Wła dze Byd gosz czy, To ru nia, Wło cław -
ka, Gru dzią dza i Ino wro cła wia, o ile jesz -

cze nie zło ży ły wnio sków, ma ją na to czas
do koń ca paź dzier ni ka. Mak sy mal ne kwo -
ty do fi nan so wa nia dla po szcze gól nych
miast za le żą od licz by ich miesz kań ców.

Do 25 li sto pa da trwa na bór wnio sków
w kon kur sie na bu do wę in fra struk tu ry
wod no-ście ko wej. Po nad 26 mln zł tra fi
z nie go m.in. na ka na li za cję, oczysz czal -
nie ście ków, sy ste my za o pa trze nia w wo -
dę, a tam, gdzie bu do wa ka na li za cji jest
nie za sad na z przy czyn tech nicz nych lub
eko no micz nych – na przy do mo we oczysz -
czal nie ście ków. 

Cyf ry za cja i obiek ty kul tu ry
Wiel kie pie nią dze z RPO zo sta ną prze -
zna czo ne na dal szą in for ma ty za cję in sty -
tu cji pu blicz nych. Nie mo że o nie wy stą -
pić każ dy. Pro jek ty bę dzie re a li zo wał
Urząd Mar szał kow ski w par tner stwie z in -
ny mi urzę da mi i in sty tu cja mi. Z efek tów
sko rzy sta my jed nak wszy scy. 109 mln zł
to pu la na in for ma ty za cję urzę dów, 56,7
mln zł – służ by zdro wia, a 21,8 mln zł – na
di gi ta li za cję zbio rów kul tu ry, np. bib lio -
tecz nych. 

Sze ro ki jest za to krąg po ten cjal nych
be ne fi cjen tów kon kur su na in we sty cje
w in sty tu cjach kul tu ry. Do 30 li sto pa da
o pie nią dze – a do po dzia łu jest po nad 19,5
mln zł – mo gą wy stę po wać sa mo rzą dy
i in ne in sty tu cje pu blicz ne, or ga ni za cje
po za rzą do we, Koś cio ły, a tak że przed się -
bior cy. Do ta cje mo gą otrzy mać na roz bu -
do wę i prze bu do wę in sty tu cji kul tu ry,
a tak że na do sto so wa nie ist nie ją cych
obiek tów do no wych fun kcji. W swo ich
pro jek tach mo gą za wrzeć do dat ko wo wy -
po sa że nie pla có wek. 

Na opie kę nad dzieć mi
Rów nież 19,5 mln zł to kwo ta do po dzia -
łu na ma łe pla ców ki opie kuń czo-wy cho -
waw cze oraz ro dzin ne do my dziec ka. To
in sty tu cje, któ re bar dziej przy po mi na ją
ro dzi ny niż tra dy cyj ne sie ro ciń ce. Pre fe -
ro wa na jest adap ta cja na ich po trze by ist -
nie ją cych bu dyn ków, w wy jąt ko wych

przy pad kach do to wa ne bę dą też no we
obiek ty. O do fi nan so wa nie do 16 grud nia
mo gą wy stą pić sa mo rzą dy, or ga ni za cje
po za rzą do we i związ ki wy zna nio we.

Aż 43,6 mln zł to pu la w kon kur sie na
pla ców ki opie ku ją ce się dzieć mi do lat 3.
Mo gą to być tra dy cyj ne żłob ki, ale też klu -
by dzie cię ce i od dzia ły żłob ko we w przed -
szko lach. I tu wspie ra ne bę dą prze de
wszyst kim pra ce bu do wla ne w już ist nie -
ją cych obiek tach oraz ich wy po sa że nie.
Tyl ko wy jąt ko wo do ta cja zo sta nie prze -
zna czo na na no wy bu dy nek. Na bór wnio -
sków trwa do 9 grud nia. W tym kon kur sie
nie mo gą star to wać pry wat ni przed się -
bior cy, jest skie ro wa ny dla sa mo rzą dów
i ich in sty tu cji, or ga ni za cji po za rzą do wych
oraz Koś cio łów izwiąz ków wy zna nio wych. 

Dla przed się bior ców
Fir my z na sze go re gio nu, któ re chcą umię -
dzy na ra da wiać swo ją dzia łal ność, z RPO
mo gą otrzy mać do ta cję m.in. na usłu gi
do rad cze, przy go to wa nie stra te gii eks -
por to wych, pro mo cję za gra ni cą oraz po -
moc w zna le zie niu par tne ra z in ne go kra -
ju. Urząd Mar szał kow ski pro wa dzi na bór
w sy ste mie ciąg łym. 

Nie wszyst kim fir mom wie dzie się jed -
nak do brze – nie któ re mu szą re du ko wać
za trud nie nie. Z my ślą o zwal nia nych pra -
cow ni kach po wstał kon kurs na tzw. dzia -
ła nia out pla ce men to we. Obej mu ją m.in.
kur sy przy go to wu ją ce zwal nia nych do
no we go za wo du, za ję cia z psy cho lo giem,
stu dia pod y plo mo we, do radz two za wo -
do we, moż li we jest na wet wy dzie le nie pu -
li na do ta cje dla tych, któ rzy po odej ściu
z pra cy chcą za ło żyć włas ny biz nes. 

O pie nią dze mo że wy stą pić le gi ty mu -
ją ca się od po wied nim do świad cze niem
in sty tu cja oto cze nia biz ne su. Mu si po ro -
zu mieć się z pra co daw cą lub pra co daw -
ca mi i wska zać, że zwol nie nia ma ją ob jąć
mi ni mum 20 osób z tej sa mej gru py za -
wo do wej. Wnio ski do koń ca ro ku przyj -
mu je Wo je wódz ki Urząd Pra cy w To ru -
niu, w bu dże cie ma 14,6 mln zł. �

WKRÓTCE PO PŁY NIE 
STRU MIEŃ PIE NIĘ DZY
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Tzw. działania outplacementowe
pomogły już zwalnianym z zakładu
Przewozów Regionalnych na
toruńskich Kluczykach 

Wielkie pieniądze z RPO
zostaną przeznaczone na
dalszą informatyzację
instytucji publicznych. Nie
może o nie wystąpić każdy.
Projekty będzie realizował
Urząd Marszałkowski
w partnerstwie z innymi
urzędami i instytucjami.
Z efektów skorzystamy
jednak wszyscy. 109 mln zł
to pula na informatyzację
urzędów, 56,7 mln zł
– służby zdrowia, a 21,8
mln zł – na digitalizację
zbiorów kultury, np.
bibliotecznych 
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